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অনুবাদ ও পরিববশনা 

  
   



 

 .بسم هللا الرحمن الرحیم

 .أکبر هللا أکبر، ال إله إال هللا وهللا أکبر، هللا أکبر وهلل الحمدهللا 

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال 

 سوله.إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ور 

হে মুসলিম উম্মাে এবং আফগালিস্তানির মুসলিম ও মুজালেদ জালি! 

প্রথনমই আলম পলবত্র ঈদুি আযো উপিনে হৃদয় লিংডানিা শুনেচ্ছা জ্ঞাপি 

করলি - আমার লপ্রয় হদশবাসীনক, শুোদানদর পলরবারবগগনক, িাাঁনদর লবধবা 

আেলিয়ানদর এবং িাাঁনদর ইয়ালিম লশশুনদর। আল্লাের কানি দুআ কলর, লিলি হযি 

আমানদর কুরবালি, েজ, ইবাদি ও আমনি সানিেগুনিা কবুি কনর হিি। 

(আমীি) 

লপ্রয় হদশবাসী! 

আল্লাে িায়ািার অিুগ্রনে আমরা এই বিনরর ঈদুি আযো উদযাপি করলি এমি 

সমনয়, যখি আমানদর হদশলি পুনরাপুলরোনব স্বাধীি। এখানি প্রলিলিি েনয়নি 

এমি এক সরকারবযবস্থা যার লেলি ‘ইসিালম শরীয়াে’। যার িায়ায় আফগাি জালি 

বসবাস করনি শালি ও ভ্রািৃনের হকামি বন্ধনি। 

আমানদর এই লবজনয়র লপিনি অবদাি শুধু ইমারানি ইসিালময়ার মুজালেলদিনদর 

িয়, বরং এই লবজনয়র লপিনি অবদাি রনয়নি পুনরা আফগাি জালির। িারাই 

লবগি ২০ বিনরর লজোনদ সবরকনমর কষ্ট দাাঁনি দাাঁি হেনপ সেয কনরনিি। 

ইসিালম ইমারাি িার পূর্গ মনিানযাগ আফগালিস্তানি পূর্গাঙ্গ ইসিালম শরীয়াে 

হমািানবক সরকার গনড হিািায় লিনয়ালজি কনরনি। যানি হদনশ শালি ও 

লিরাপিা লবরাজ কনর। 

আল্লাের রেমনি বহু বির পর আমানদর অনিক হদশবাসী মক্কািিু মুকাররামায় 

পলবত্র েজ পািনি হযনি সেম েনয়নিি। আল্লাে িাাঁনদর সকনির দুআ কবুি 

করুি এবং িাাঁনদর সেীে-সািামনি হদনশ লফনর আসার িাওলফক দাি করুি 



 

(আমীি)। আশা কলর, োজীগর্ আমানদরনকও িাাঁনদর দুআয় শালমি রাখনবি এবং 

হদনশর সালবগক কিযানর্র জিয দআু করনবি। 

আমরা আমানদর প্রলিনবশী হদশগুনিানক জািানি োই, িানদর সানথ আমানদর 

শত্রুিা হিই এবং আমানদর েূলম িানদর লবরুনে বযবহৃি েনব িা। একই সানথ এও 

জালিনয় লদনি োই হয, আমরা োইিা হকািও হদশ আমানদর অেযিরীর্ বযাপানর 

হকািওরকনমর েস্তনেপ করুক। 

েুলি অিযুায়ী আনমলরকার সানথ ইমারানি ইসিালময়ার কূিনিলিক, অথগনিলিক 

এবং রাজনিলিক সম্পকগ স্থালপি েনি পানর। আমরা এনেনত্র আমানদর স্বাথগনক 

প্রাধািয লদব। 

আফগালিস্তাি আফগািনদর মািৃেূলম। আমরা োই সকনিই হদশ লবলিমগানর্ 

অংশগ্রের্ করুক। আলম মনি কলর এলি সব আফগািনদর দালয়ে। আমরা স্পষ্টোনব 

জালিনয় লদলচ্ছ - আমরা শত্রুিা োই িা। আমরা সকনির লদনকই আমানদর বন্ধুনের 

োিনক প্রশস্ত কনর লদনি োই। বন্ধুে ও দশুমলির বযাপানর আমরা হকবিমাত্র 

ইসিানমর িীলি (আি ওয়ািা ওয়াি বারাে) হমনি েিনবা। 

হযনেিু আফগািরা লবলেন্ন হদশ হথনক িানদর লিজ েূলমনি লফনর আসনিি, িাই 

আলম সংলিষ্ট মন্ত্রর্ািয়নক অিুনরাধ করনবা - িানদরনক হদয়া ওয়াদা যথাযথোনব 

পূরর্ করুি এবং িানদর লিরাপিা ও সুরো লিলিি করুি। 

যারা আফগালিস্তানির ইসিালম সরকানরর লবনরালধিা করনি এবং হদনশর লেির ও 

বালের হথনক লবলেন্ন েক্রাি করার অপিৎপরিা োিানচ্ছ, আলম িানদরনক বিনি 

োই - পূনবগর ঘিিাপ্রবাে হদখুি এবং লশো গ্রের্ করুি। আপিানদর জিয এিাই 

োনিা েনব হয - এসব অপিৎপরিা বন্ধ কনর শরীয়াের িায়ািনি লফনর আসুি। 

হদশবাসী হযসব সমসযার মধয লদনয় যানচ্ছি, হসগুনিা সম্পনকগ ইমারনি ইসিালময়া 

পূর্গোনব অবগি। অথগিীলিনক শলিশািী করা, হদশনক পিুগগঠি করা এবং 

লবদযমাি সমসযাগুনিার সমাধাি করা ইমারাি ও হদশবাসী - উেয় পনের হযৌথ 

দালয়ে। েিুি, আমরা লিজ লিজ হেনত্র আিলরকিার সানথ কাজ কলর। এনক 

অপরনক সোয়িার মাধযনম হদনশর অগ্রগলিনি অংশ হিই। 

 



 

আমানদর হদশবাসী ইসিালম ইমারািনক সমথগি কনর যানব - এই বযাপানর আলম 

দৃঢ়প্রিযয়ী। আলম উিামানয় হকরাম, হগাত্র হিিাগর্ এবং হিিৃবৃন্দনদর কাযগক্রনমর 

িালরফ করলি। িাাঁরা সকনি ইমারানি ইসিালময়ানক পূর্গ সমথগি লদনয়নিি এবং 

সম্প্রলি কাবুনি অিুলিি লবশাি জমানয়নি ইমারনির সবগাঙ্গীর্ কিযানর্র জিয 

গুরুেপূর্গ অনিক প্রস্তাব ও সুপালরশ হপশ কনরনিি। 

ইমারানি ইসিালময়া ‘লশোখাি’হক গুরুনের সানথ লবনবেিা করনি। এনেনত্র 

শরীয়াে এর লিনদগশিানক অিযি গুরুে লদনচ্ছ। একই সানথ গুরুে লদনচ্ছ লশশুনদর 

জিয যুনগাপনযাগী পাঠযক্রম তিলরনি। 

হযনকািওরকনমর হব-ইিসালফ লকংবা হব-আইলি কাজ সংঘলিি েনি হস সম্পনকগ 

অলেনযাগ দানয়র করার জিয ইমারানি ইসিালময়া ‘অলেনযাগ দানয়র কিৃগপে’ এর 

বযবস্থা কনরনি। সবগস্তনরর জিগর্ হসখানি অলেনযাগ করনি পারনবি। এই 

কিৃগপনের স্টাফনদর প্রলি আমার লিনদগশিা থাকনব - আপিারা মািুনের 

অলেনযাগ হশািার বযাপানর অিযি দালয়েশীি েনবি ইিশা আল্লাে। প্রলিলি 

অলেনযাগ লঠকািা ও সময় সে যথাযথোনব লিলপবে করনবি। প্রনয়াজনি 

আপিারা ‘সনবগাচ্চ িীলি-লিধগারক’হদর লকংবা সামলরক আদািনির সাোযয লিনবি। 

স্বাস্থয ও লেলকৎসা খানির সানথ জলডি প্রনিযনকর দালয়ে যিদূর সম্ভব হবলশ হথনক 

হবলশ মািেুনক স্বাস্থয হসবার আওিায় আিা। স্থািীয় ও লবনদশী সংস্থাগুনিার 

সাোযয লিনয় হদশজুনড স্বাস্থযনসবা লিলিি করার বযাপানর আপিানদর িৎপর 

থাকনি েনব। 

উিামানয় হকরানমর প্রলি আমার অিুনরাধ - আপিারা সংলিষ্ট মন্ত্রর্ািনয়র সানথ 

যুি হথনক মািুনের মানে আরও হবলশ সনেিিিা তিলর করুি। িানদর কাজনক 

শরীয়াে অিুযায়ী সংনশাধি কনর লদি। আল্লাের দ্বীনির সানথ লবনরাধ সৃলষ্ট িা 

করনি প্রনিযক জালিই সুখ-শালির হদখা পানব। দাওয়াে এবং ইসিাে এর লদকিা 

পুনরাপুলর উিামানয় হকরানমর উপর িযস্ত। আপিারা মািুনের অিরনক িূনর 

িূরালিি করনবি মসলজনদ, জমানয়নি, লমলিয়ায়, হপ্রাগ্রানম - সবগত্র। আপিারা 

েনবি মািুনের লেদায়ানির ওয়ালসিা। 



 

ইসিাম আমানদর লিনদগশ হদয় সকনির িযাযয অলধকার লিলিি করনি। অিএব 

ইমারাি সব িাগলরনকর অলধকার লিলিি করনি দৃঢ়প্রলিজ্ঞ। আর িারীরা অবশযই 

শরীয়াে এর মাপকালঠ অিযুায়ী সম্পূর্গ অলধকার হোগ করনবি। 

ইসিালম শরীয়াে এর আনিানক বাকস্বাধীিিার সুনযাগ কনর লদনয়নি ইমারানি 

ইসিালময়া। এনেনত্র হদনশর স্বাথগনকও লবনবেিা করা েনব। এসব লদক মাথায় হরনখ 

সাংবালদকগর্ সাংবালদকিা েেগা করনি পারনবি। 

িািার, প্রনকৌশিী, লশলেি কযািার সে সকি হমধাবী ও হপশাদার বযলিবগগ এবং 

হদশীয় বযবসায়ী, লবলিনয়াগকারীনদর আমরা জািানি োই - আফগালিস্তাি 

আপিানদর প্রলিোর লদনক মলুখনয় আনি। ইমারানি ইসিালময়া আপিানদর যথাযথ 

মূিযায়ি করনব ইিশা আল্লাে। আমরা োই একসানথ হদনশর জিয কাজ করনি। 

ইমারানি ইসিালময়ার লিরাপিা বালেিীনক িানদর তদিলন্দি কাযগক্রম, লিিা, 

সলদচ্ছা ও িানদর ঊর্ধ্গিনির আিুগনিযর উপর লবনশে গুরুে লদনি েনব। 

আপিারা ঔেিয পলরোর করুি এবং লিনজনদর মনধয পারষ্পলরক মুোব্বানির 

বন্ধি তিলর করুি। 

হকাোগার ও জািীয় সম্পনদর যথাযথ বযবোর ও রের্ানবেনর্র লদনক আমানদর 

সকনির মনিানযাগ লদনি েনব। অস্ত্র, সাাঁনজায়া যাি, হগািাবারুদ, সরকালর স্থাপিা 

এবং হকাোগার সংলিষ্ট সবলকিুর যথাযথ বযবোর করা েনব - এই লবশ্বাস আমানদর 

জালি আমানদর উপর রানখ। অিএব কানরা অিমুলি হিই এগুনিার যনথচ্ছ 

বযবোর লকংবা অপেনয়র। 

সম্প্রলি ঘনি যাওয়া েূলমকনম্প অনিনকই েলিগ্রস্ত েনয়নিি। িানদর পলরবানরর 

অনিনক শাোদাি বরর্ কনরনিি, অনিনক আেি অবস্থায় আনিি। আল্লাে 

শুোদানদর উপর রেম করুি এবং িাাঁনদর পলরবারনক সবর ও উিম জাযা দাি 

করুি। ঘিিালি আমানদর সকনির জিয অিযি হশাকাবে লিি। আমরা োই 

েলিগ্রস্তনদর সানথ িানদর দুুঃখ-কষ্ট োগাোলগ কনর লিনি। আলম সংলিষ্ট সকি 

অলফসারনক েূলমকম্প কবলিি এিাকায় হপৌাঁনি দ্রুিিম সমনয় েলিগ্রস্তনদর োনি 

সোয়িা িুনি লদনি লিনদগশ লদনয়লি। আমার লবশ্বাস, লিিার সানথ িারা িানদর 

দালয়ে পািি করনবি। 



 

লমসলকি, ইয়ালিম এবং শারীলরকোনব অেমনদর োলেদা পূরনর্ ইমারানি 

ইসিালময়া গুরুনের সানথ কাজ করনি। ‘শলেদ ও োলেদাসম্পন্ননদর মন্ত্রর্ািয়’ 

এবং ‘হরি লক্রনসন্ট’হক িানদর কাজ বুলেনয় হদয়া েনয়নি। োলেদাসম্পন্ননদর োলেদা 

পূরনর্ কাজ করনি লিনদগশিা হদয়া েনয়নি। িারা ইয়ালিম, লবধবা ও অিযািয 

োলেদাসম্পন্ননদর অোব পূরনর্র জিয সবলকি ুকরনব। বযবসায়ীনদর উলেি দলরদ্র 

হদশবাসীনদর লদনক িজর হদয়া। দুবগি আলথগক অবস্থা হথনক িানদর হবর কনর 

আিা, লবনশে কনর ঈনদর এই লদিগুনিানি। 

আলম বিনবযর সমালিনি ঈদিু আযো উপিনে সকি হদশবাসীনক আরও 

একবার শুনেচ্ছা জািালচ্ছ। আলম আশা কলর ঈনদর লদিগুনিা আপিারা লিরাপদ ও 

উৎসবমুখর পলরনবনশ অলিবালেি করনবি। 

 

শাইখুল হাদিস ম ৌলবী দহবাতলু্লাহ আখুন্দযািাহ হাদিযাহুল্লাহ 
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